
Otvor si nový dokument programu Word.  

Uprav okraj na väzbu na 1,5 cm. Riadkovanie uprav na 2 cm. Pred odsekom a za odsekom uprav 

riadkovanie na 0.  

Do tretieho riadku vlož nápis ZOO na stred. Uprav ho na štýl WordArt 9, Arial Black, veľkosť 80. 

Zalom stranu a do prvého riadku na stred vlož fotografiu tigra. Daj jej šírku 6 cm.  

Napíš do dokumentu zadaný text a naformátuj ho podľa zadania. 

Tiger - biela forma    (Arial, veľkosť 30, zarovnanie na stred, modrá farba) 

Panthera tigris   (Arial, veľkosť 20, zarovnanie na stred, modrá farba) 

Do druhého riadku vlož tabuľku a vyplň ju zadaným textom písmom Times New Roman  veľkosť 16.  
Potom okraje naformátuj na nevytlačiteľné. 

Rad: šelmy 

Dĺžka tela: 140 – 280 cm 

Dĺžka chvosta: 60 – 110 cm 

Hmotnosť: 100 – 200 kg 

Dĺžka gravidity: 102 – 112 dní  

Počet mláďat: 2 - 3 

Pôrodná hmotnosť: 780 - 1600 g 

Dĺžka života: 12 - 18 (v zajatí 25) rokov 

Potrava: 
veľké a stredné kopytníky – jelene, byvoly, divé svine, kozy, gaury, menšie 
cicavce  

Spôsob života: samotársky  

Výskyt: subtropické a tropické lesy Indie, Bangladéša, Nepálu, Číny 

Do tretieho riadku pod tabuľkou vlož mapu sveta, na ktorej si predtým v Skicári vyznačil červenou 
farbou prirodzený výskyt tigra. 

Zalom stranu a na novú stranu urob rovnako aj text o jaguárovi. 

Sem vlož fotografiu jaguára, zarovnaj ju na stred, šírku uprav na 6 cm. 

Opíš text a naformátuj podľa zadania. 

Jaguár juhoamerický (Arial, veľkosť 30, zarovnanie na stred) 

Panthera onca (Arial, veľkosť 20, zarovnanie na stred) 

Vlož tabuľku a uprav ju podľa obrázka. Vyplň tabuľku. Text v tabuľke vyplň písmom Calibri veľkosť 16. 

Prvý stĺpec vyplň tučným písmom. Rozostupy medzi bunkami tabuľky nastav na 1 mm. 

Rad: šelmy  

Dĺžka tela: 100 - 180 cm 



Dĺžka chvosta: 40 – 70 cm 

Hmotnosť: 30 – 150 kg 

Dĺžka gravidity: 90 – 105 dní 

Počet mláďat: 1 - 4 

Pôrodná hmotnosť:  700 - 900 g 

Dĺžka života: 10 - 12 (v zajatí 22) rokov 

Potrava: cicavce od veľkosti tapíra až po myši, korytnačky, ryby 

Spôsob života: samotársky 

Výskyt: tropické lesy Severnej, Južnej a Strednej Ameriky 

 

Sem vlož obrázok mapy sveta, do ktorej si v predtým v Skicári vymaľoval časť, kde sa vyskytuje jaguár 

v prírode. 

Ulož dokument pod názvom zoo.docx  

 

 


